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Wykluczą
polską KRS

Znów polityka na placu
Barnima

Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)
chce jak najszybszego wykluczenia polskiej Krajowej
Rady Sądownictwa. Władze tej organizacji twierdzą,
że nowa KRS jest zależna od polityków i nie wypełnia
swoich zadań.

Po dość długiej przerwie spowodowanej „przykazaniami” koronowirusa, pustawe gryfińskie ulice zaczęły się zaludniać.

ENCJ podkreśla, że podstawowym zadaniem polskiej Krajowej Rady Sądownictwa powinna być obrona niezależności
sądów i niezawisłości sędziów.
Organizacja twierdzi, że polski
rząd narusza tę niezależność
sądownictwa i próbuje je sobie
podporządkować przy milczeniu KRS. Wyjaśnienia polskiej
Rady nie są przekonujące. Sprowadzają się do tego, że stosuje
ona obowiązujące prawo. ENCJ
zaznacza, że nowa KRS zapo-

mina przy okazji o prawie europejskim, które jest nadrzędne
i które chroni niezależności
sądów i niezawisłości sędziów.
Stąd wniosek o jak najszybsze
wykluczenie polskiej KRS - jako
instytucji, która nie spełnia
podstawowych kryteriów. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w
najbliższym terminie, gdy tylko
na spotkanie ENCJ pozwolą
ograniczenia spowodowane korona wirusem.
A. Szczepaniak

Planowe
wyłączenia
15 czerwca w godz. 9:00 – 15:00 Gardno ul. Ogrodowa.
16 czerwca w godz. 9:00 – 15:00 Gryfino ul. Mieszka I-go 16,
18, 20. Bartkowo dz. nr 284/2.

W sobotnie południe, szóstego czerwca na placu Barnima
spotkali się członkowie Koalicji
Obywatelskiej zbierając podpisy na liście poparcia dla Rafała
Trzaskowskiego kandydującego
na prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej. Mnogość osób na spotkaniu potwierdzała zainteresowanie, które jeszcze zwiększyło
się w chwili pojawienia się gości
w osobach senator Magdaleny
Kochan i marszałka zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza. Atmosfera uśmiechnięta
i rozgadana. Sporo pytań, odpowiedzi, entuzjazmu i podpisów.
Pogoda dopisała i pierwsze po
długim czasie spotkanie na placu można uznać za udane. TS

Niedługo będzie rocznica
Strasznie ślimaczą się roboty prowadzone podczas remontu peronu na Dworcu
Kolejowym w Gryfinie.
Trwają już kilka miesięcy.
Mimo iż prawie każdego dnia
widać tam jakieś maszyny i
kręcących się pracowników,
to efekty tej działalności nie
za bardzo można zauważyć.
Wszystko wygląda jak za PRL –
u. Czy się stoi, czy się leży, i tak
dniówka się należy. To wszystko
utrudnia korzystanie z peronów
stacji, przejścia podziemnego
łączącego Stare Miasto z Górnym Tarasem, jak również ruch
na ul. Kolejowej od miesięcy
blokowanej przez sprzęt i różne
urządzenia.

Przy drodze z Drzenina do
Sobieradza przez kilka godzin
stał samotny łabędź. Czyżby
stracił swoją parę.....

A. Szczepaniak

Przybyły dwie osoby
na terenie powiatu
W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu gryfińskiego ujawniono dwa kolejne przypadki
zarażenia korona wirusem COVID - 19. Są to dwie kobiety w średnim wieku.
A. Szczepaniak

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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,,Miastowa Paniusia”
przegrała

Le Roi est mort.
Vive le Roi!

Wynik niedzielnego referendum w Widuchowej raczej nie zaskakuje. Jeśli już
można na coś zwrócić uwagę, to na sporą liczbę głosujących.

Od 5 czerwca ZEDO ma nowego dyrektora i prezesa.
Jego nominacja wywołała plotki, ale była naturalnym
krokiem w karierze. Choć trzeba przyznać, że dość
szybkim.

Annę Kusy – Kłos spotkałem w piątek na chodniku
koło Urzędu Gminy. Na dwa
dni przed referendum był wesoła i wyluzowana, jakby już
nie przejmowała się tym, co
ma się stać w niedzielę. Jak
się okazało, do urn poszło
wystarczająco dużo uprawnionych, by wygrali organizatorzy
referendum. Wynik – prawie
32 procent, głowy nie urywa,
ale okazał się wystarczający
by cel został osiągnięty. A to
ma miejsce w Polsce nieczęsto.
Przecież tego samego dnia w
naszym województwie odbywało się jeszcze kilka referendów i nigdzie się nie udały.
Zaszkodził także wygląd?
Czyżby argumenty zarzucające dotychczasowej pani
wójt niegospodarność i (to
w wielu punktach) były tak
przekonujące dla widuchowian? Spotkałem się jednak
z opinią, która “ma w sobie
coś”. Znawcy polityki twierdzą, że wygląd i sposób bycia
Anny Kusy – Kłos mógłby jej
przynieść dodatkowe punkty
u mieszkańców dużego mia-

Były problemy
Uprawnionych do głosowania
było 4269 osób. W wyborach
na wójta Widuchowej w których wygrała A. Kusy – Kłos
21 października 2018 r. udział
wzięło 2120 osób. Zatem żeby

referendum
odwoławcze
było ważne, do urn powinsta. W wiejskiej społeczności
no pójść co najmniej 3/5 z
raczej rażą. I to dlatego łatwiej
było dotrzeć do mieszkańców 2120, czyli 1272 osoby. A
z krytycznymi opiniami wobec poszło 1357 osób (o 85 więekscentrycznej pani wójt.

Wielka polityka w tle
Jest jeszcze drugie dno tej
rozgrywki. Anna Kusy – Kłos
jednoznacznie jest związana z
uważanym obecnie za “lewicowe” ugrupowanie – PSL. A w
ostatnich wyborach parlamentarnych lokalna opinia publiczna wyraźnie przesunęła się na
prawo. Dlatego można to referendum rozpatrywać także jako
element ogólnopolskiej walki
politycznej w ramach gminy.
Zyskał PiS i to zapewne jego
przedstawiciel zostanie teraz
komisarzem, którego wyznaczy
formalnie prezes Rady Ministrów.

cej niż wymagane minimum).
Do urn poszło 1357 osób – to
31 % uprawnionych. Za odwołaniem wójt Anny Kusy - Kłos
głosowało 1277 mieszkańców.
Podczas głosowania doszło do
kilku incydentów. Z opóźnieniem zostały otwarte lokale wyborcze w Żelechowie i Lubiczu,
z powodu rezygnacji z pracy
trzech członków komisji. Musiano powołać nowych członków. Zgłaszano też łamanie
ciszy wyborczej. Następstwem
odwołania wójt będzie powołanie komisarza przez premiera.
W ciągu trzech miesięcy muszą
odbyć się nowe wybory
.Red.

Opowiadający o zmianie na
stanowisku szefa ZEDO i awansie Sylwestra Chruszcza na to
stanowisko często zapominali, że
był on dotąd zastępcą dyrektora
ZEDO ds. ekonomiczno- finasnsowych. A zmienił na tym stanowisku Rafała Muchę, gdy ten
przeszedł do zarządu PGE GiEK
w Bełchatowie.
Na dodatek, na razie – jest
“tylko” pełniącym obowiązki
dyrektora i prezesa. Choć, skoro
już nim został, to zatwierdzenie na pełnoprawnego prezesa
i dyrektora jest tylko sprawą
formalną. Po prostu, taką procedurę awansowania przyjęto w
PGE SA. A wpisało się to w całą
listę zmian kadrowych w Polskiej
Grupie Energetycznej SA po
objęciu stanowiska przezesa zarządu PGE SA przez Wojciecha
Dąbrowskiego. Wtedy nastąpiły
zmiany w zarządzie PGE SA, w
należącej do niej - PGE GiEK
w Bełchatowie (tam prezesem
została Wioletta Czemiel-Grzybowska), to przyszedł czas na
ZEDO i Dolną Odrę.

Matura z polskiego 2020 – bez „Lalki”,
ale z „Weselem”, fantazją i poezją
Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Wesela”. Albo: Przeprowadź analizę
wiersza Anny Kamieńskiej "Daremne".
W poniedziałek 8 czerwca
2020 rozpoczęły się matury.
- Staraliśmy się zapewnić jak
najlepsze warunki, tak żeby
maturzyści mogli zdawać ten
egzamin komfortowo – mówi
nam dyrektor Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Gryfnie Maciej Puzik. - Ta matura
jest wyjątkowa. Zagrożenie
epidemiczne potęguje stres.
Przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa – opowiada
tegoroczna maturzystka Marta
Narożańska - do szkoły idziemy
w maseczkach i rękawiczkach,
ale w sali egzaminacyjnej zabezpieczenia można zdjąć.
– Wszyscy uczniowie są zdrowi, nikogo z abiturientów nie
brakuje, a pomiędzy ławkami
www.7dnigryfina.pl

są półtorametrowe odstępy - zapewnia dyrektor Puzik, a Centralna Komisja Egzaminacyjna
informuje, że egzamin przebiega
bez zakłóceń.
Na maturze z polskiego liczą
na „Lalkę”. Tak się utarło, że
jak nie ma „Lalki” to znaczy, że
nie ma matury. - „Lalkę” trzeba znać – mówi ze śmiechem
Marta. Jednak i „Wesele” nie
powinno być zaskoczeniem, bo

to także jedna z obowiązkowych
lektur. Do wyboru jest jeszcze
analiza wiersza Anny Kamieńskiej "Daremne".
Piszą170 minut. Dwie godziny później, kto chce zdaje
egzamin rozszerzony z języka
polskiego. Marta nadal w dobrej
formie i doskonałym humorze.
Interpretacja porównawcza tekstów - "Do snu" Jana Kochanowskiego oraz "Języka snu"

Zbigniewa Herberta to nic trudnego. Sny są jak marzenia, a ja
marzę o prawie – opowiada.
We wtorek matematyka. W
sieci wrze. Dla jednych masakra. Inni spokojnie, są pewni.
Zamknięte zadania są proste,
gorzej z otwartymi. Dzwonię
do Marty. – Wyszłam ostatnia,
w sumie, dla mnie było średnio
trudne, myślę, że nie jest źle mówi ale głos jej trochę drży.
Może z pośpiechu, bo właśnie
wraca do domu. Królowa matematyka zawsze i wszystkich bez
wyjątku na maturze stawia do
pionu. Do egzaminu z matematyki, każdego roku przystępują
także ci, którym nie powiodło
się w latach poprzednich. Próbują nawet po kilka razy. Funk-

Przyjmujemy te zmiany do
wiadomości, bo należą one do
uprawnień właściciela i nowych
prezesów. Dlatego w tytule użyliśmy historycznej francuskiej
frazy Le Roi est mort. Vive le
Roi! (umarł król, niech żyje
król!) - wypowiadanej przez herolda po odejściu poprzedniego
króla i objęciu tronu przez kolejnego króla Francji. Gdybyśmy
koniecznie chcieli wskazać jakiś
problem z tym związany, byłby
to żal, że w trzyosobowym zarządzie ZEDO mamy obecnie tylko
jednego energetyka z wykształcenia i praktyki. A Dolną Odrę
czeka przecież ogromna inwestycja związana z budową nowych
bloków gazowych. I to już za kilka miesięcy. Oby sobie poradzili.
Redakcja.

cja kwadratowa choć pewniak,
długo śni się niektórym po nocach.
Kilka godzin po egzaminie
CKE zamieszcza w sieci dokumenty z przykładowymi odpowiedziami na poszczególne
zadania. Można sprawdzić, ale
zmienić odpowiedzi się nie da.
Aby zdać maturę, trzeba uzyskać 30% z możliwych do zdobycia punktów z każdego z maturalnych przedmiotów. Języka
polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Oznacza to,
że osoby, które uzyskały poniżej
30% na maturze, nie zaliczyły
jej.
W związku z epidemią koronawirusa sesja maturalna została przesunięta o ponad miesiąc,
z 4 maja na 8 czerwca. Od 12
marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach. Od 25
marca szkoły mają obowiązek
kształcenia zdalnego i przez Internet.
Wszystkim maturzystom, a
szczególnie naszej rozmówczyni, tegorocznej maturzystce
Marcie Narożańskiej życzymy
100%
Barbara Gondek
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Z Życia Kościoła
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy
nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych
starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie
nasze [...]
Fragment Litanii do najświętszego
Serca Pana Jezusa

Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do
zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym
Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób
obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego
żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez
Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to
obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w
ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia. Słowa
Jezusa wypowiedziane do św. Małgorzaty

Czerwiec miesiącem
modlitwy poświęconej
Sercu Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, ( zmiłuj się nad nami )
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości […]
			
Fragment Litanii do najświętszego Serca Pana Jezusa
Czerwiec jest miesiącem, w którym i składa się z adoracji Najświętszego
uroczyście czcimy serce Jezusa Chrystu- Sakramentu i Litanii do Najświętszego
sa. Kult ten znamy już od średniowiecza, Pana Jezusa. Odmawiana jest przez cały
ale dopiero w XVII wieku zaczął należeć czerwiec zazwyczaj przed lub po wiedo ogółu wiernych kościoła (dzięki wy- czornej mszy.
Jako pierwszy nabożeństwo do serca
siłkom świętego Jana Eudes i św. Małgorzaty Marii Alacoque). Wcześniej była Jezusowego zatwierdził papież Klemens
to uroczystość prywatna. Nabożeństwo XIII. Papież Pius IX rozszerzył święto
czerwcowe jest formą zbiorowej mo- na cały kościół. W XVII wieku powstadlitwy poświęconej Sercu Pana Jezusa ły pierwsze litanie do Serca Jezusowego.

Kult Jezusowego Serca to znak miłości
Boga do ludzi. Bóg jest miłością i z tej
miłości wezwał na ziemię swojego syna,
który umarł na krzyżu za nasze grzechy.
Człowiek został umiłowany przez Boga,
ale nie zawsze umiał docenić tę miłość,
a mimo to Bóg nigdy go nie opuścił i
zawsze miłował. Z tej miłości powstał
kościół.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy
otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie
świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości [...]
Fragment Litanii do najświętszego
Serca Pana Jezusa

Kult Serca Pana Jezusa przypomina
nam o Jego wrażliwości i wielkim sercu,
jakie miał i ma dla nas. Czerwcowe nabożeństwa to swoisty wyraz naszej miłości do Chrystusa. O Sercu Chrystusowym przypomina nam także obraz „Jezu
Ufam Tobie”, na którym Jezus Chrystus
otwiera przed nami swoje serce. To piękne zobrazowanie miłości Boga do ludzi,
za którą dziękujemy w modlitwie właśnie
w czerwcu. Pamiętajmy o czerwcowych
nabożeństwach i jeśli tylko możemy to
uczestniczmy w nich lub odmawiajmy je
w domu. Dziękujmy Bogu za Jego umiłowanego Syna, który obdarzył nas Swoim sercem i miłością, która trwa po dziś
dzień.

W czerwcu obchodzimy również uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, które przypada w pierwszy piątek po
oktawie Bożego Ciała. Ciekawe jest to,
że wybór czerwca według znawców jeśli
chodzi o nabożeństwa czerwcowe był
zupełnie przypadkowy, a jednak prawie
wakacyjny miesiąc nawiązuje do objawień św. Małgorzaty, które miały miejsce
właśnie w czerwcu w 1675 roku (nastąpiło to 80 razy, z czego wyróżnia się 4
najważniejsze objawienia, Chrystus ukazywał się św. Małgorzacie z sercem na
piersiach przebitym i opasanym cierniową koroną, z którego wytryskują płomienie miłości, a w ich centrum jest krzyż).
To właśnie Małgorzacie objawił się Jezus
Chrystus i powiedział: Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie
może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono
pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem
i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi
skarbami. Chrystus metaforycznie wziął
serce św. Małgorzaty i połączył ze swoim.
Chwilę potem nazwał ją służebnicą Serca
Jezusowego i ukazał się jej jeszcze trzy
razy, przy okazji ostatniego spotkania
przekazał jej obietnice dla tych, którzy
będą czcili serce Jezusa Chrystusa.
Redakcja

Źródła:
h t t p s : / / m e c z e n n i c y. p l / n a b o z e n s t w o czerwcowe-litania-do-najswietszego-sercajezusowego/
http://l24.lt/pl/religia/item/343151-czerwiec-miesiacem-serca-jezusowego
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Wstrzymają budowę
cmentarza?!
Są wątpliwości co do budowy nowych kwater na cmentarzu komunalnym w
Gryfinie. O stanowisko w sprawie opisanych przez nas przed tygodniem kontrowersji spytaliśmy Wojewódzką Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Szczecinie.

Według czytelników - nowe
kwatery powstają w sposób
sprzeczny z zasadami ich tworzenia! Jeden z nich przypominał zapomnianą u nas starą
wiedzę o „sztuce budowania
cmentarzy”. I podkreślał, że
cmentarz powinien powstawać
na terenie “macierzystym”, albo
też - “naturalnym”. To znaczy,
że musi to być teren naturalnie
ukształtowany, o odpowiednio
gęstym podłożu. Na dodatek –
naturalnie wzmocniony korzeniami drzew i innej roślinności.
Pytamy Sanepid
Wiemy też, że teren pod
cmentarz musi zostać zaakceptowany przez właściwego inspektora sanitarnego. Dlatego
właśnie do WSSE skierowaliśmy
pytanie o ocenę słuszności zarzutów stawianych przez czytelników. Po lekturze odpowiedzi
wygląda na to, że trzeba będzie

wstrzymać usypywanie skarpy
od strony ul. Kołłątaja i rozpocząć budowę nowego cmentarza na terenie Osiedla Północ!
Gmina wiele już lat temu kupiła
działki w tym celu. Mamy nadzieję, że tam przed zatwierdzeniem lokalizacji cmentarza, zbadano zagadnienia charakteryzujące środowisko przyrodnicze.
W tym m. in. rodzaj, strukturę,
zawilgocenie, zawartość węglanu wapnia oraz stopień kwasowości gruntu; stosunki wodne.
A owe stosunki wodne to między innymi wymóg co do wód
gruntowych.
To nie jest grunt do pochówków!
Kluczowy w odpowiedzi Sanepidu jest końcowy akapit.
Dlatego cytujemy go już na początku artykułu.
Ziemia nawieziona na potrzeby pagórka bądź nasadzenia nie

stanowi gruntu przeznaczonego
do pochówku (przestrzeni grzebalnej, gdzie zachodzi proces
mineralizacji zwłok i szczątków) o jakim mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959 r. w sprawie określenia,
jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na
cmentarze.
Małgorzata Kapłan, rzecznik
prasowy
Wynika z tego, że na nawiezionym gruncie dokonywać
pochówków nie wolno! Tym
bardziej, że Rozporządzenie
Ministra Zdrowia stanowi, że
do zasypania grobu powinna
być użyta ziemia wydobyta z
grobu. Rozporządzenie pochodzi wprawdzie z roku 1959, ale
żaden późniejszy rząd go nie
zmienił. A to znaczy, że jest nadal ważne!
R. Kwapisz

Krasińskiego
czeka na
wykonawcę
Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz powołał komisję do przeprowadzenia postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę przebudowy ulicy
Krasińskiego w Gryfinie.
Zgodnie z warunkami przetargu oferenci mogą składać
swoje propozycje do 26 czerwca.
Inwestycja na ulicy Krasińskiego jest wynikiem pozytywnie ocenionego wniosku Powiatu, złożonego w ubiegłym roku
w naborze do Funduszu Dróg
Samorządowych. Przebudowa
obejmuje odcinek ulicy od ul.
Asnyka do Wojska Polskiego,

o długości 700 mb. W ramach
zadania przebudowane zostaną
m.in. nawierzchnia ulicy, kanalizacja deszczowa, chodniki,
oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna, powstanie także
ścieżka rowerowa. Roboty realizowane będą etapowo i potrwają do 2022 roku.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie bip.gryfino.
powiat.pl.
dost.

Spacerkiem
po Gryfinie
Spójrz na fotkę nie to nie Italia
nie Góra Monte Casino,
a ul Szczecińska i nasze Gryfino.
Niewiele dla rolnika wart
zwykły uroczy polny mak.
W polu chemią potraktowany
musiał opuścić zbożowe łany.
Taka to polnego kwiatu dola,
że ze smutkiem opuszcza swoje środowisko
cudowne pola.
Ale zobacz człowieku z makiem walczący.
Jestem żyję kwitnę. Powiedz nie wierzę.
Tak to Ja polny mak zakwitłem na twoim
miejskim skwerze...
Ale drżę jak osika nad strumieniem,
bo ktoś do PUK-u zgłosi i mnie niebawem
elektryczna kosa wykosi...

Wanda Chruścicka

www.7dnigryfina.pl
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SKUPUJEMY ZBOŻA,

pszenicę paszową i konsumpcyjną,
żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, rzepak, łubin, gryka, groch,
len, kukurydzę oraz słonecznik.
Sami odbieramy, szybka płatność,
konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku.
Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B
e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl
Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

Czyżby ta
czapla ukradła
państwową
rybę....
Gdy przestało
wiać, na ulicach
pojawiły się
panie
w sukienkach

Międzyodrze
wciąż służy
niestety tylko
jako teren
rekreacji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś osobą niepełnosprawną? Weź udział w BEZPŁATNYM projekcie:
DZIENNY KLUB WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO
W ramach projektu oferujemy m.in.:
✓ szkolenie zawodowe
✓ staż zawodowy
✓ rehabilitację zdrowotną i dietetyka
✓ wsparcie psychologiczne lub coachingowe
✓ warsztaty aktywizacji zawodowej i pośrednictwo pracy
✓ doradztwo wizerunkowe (wizażysta, stylista, fryzjer)
REKRUTACJA TRWA! Więcej informacji: tel. 531 426 140, e-mail: laskowska@gos-polska.pl
www.gos-polska.pl/projekty w zakładce „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego”
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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To nie ona winna!?

Czy na Tywie na wysokości Żórawek i Żóraw działa elektrownia wodna? Mieszkańcy skarżą się, że na skutek jej działalności muł odłożył
się pod przepływem przed DK 31. Od kilku lat nie widzieli tu w rzece ryb!
Po tym, jak zadaliśmy te pytania, wizja terenowa pracowników Nadzoru Wodnego Gryfino
w dniu 3 czerwca br. potwierdziła fakt, że przepust w okolicy
DK 31 jest zamulony, a rzeka
Tywa wymaga przeprowadzenia
prac konserwacyjnych. Czy to
elektrownia w Żórawkach jest
temu winna?
Rzecznik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarząd Zlewni informuje, że „na rzece Tywa w
km 1+890 jest usytuowany jaz
służący do piętrzenia wody na
potrzeby energetyki wodnej, tj.
do napędzania turbiny w Małej
Elektrowni Wodnej w miejscowości Żórawki”. Dodaje jednak,
że przepust pod drogą krajową
nr 31 oddalony jest od jazu o
ok. 500 i według specjalistów
znajduje się poza obszarem oddziaływania Małej Elektrowni
Wodnej.
Winne susze
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, w czterech odnotowano
w Polsce susze. Obserwacje
wskazują, że zjawiska te mają
tendencje do wydłużania się i
zmian w czasie i przestrzeni. Na
dodatek, poziom wody w rzekach i kanałach oraz jeziorach
na terenie Nadzoru Wodnego
w Gryfinie (m. in. rzeka Tywa)bardzo się obniżył. - Powodem
tego zjawiska były warunki atmosferyczne panujące w roku
ubiegłym oraz bieżącym. To jest brak pokrywy śnieżnej i opadów
śniegu, silne podmuchy wiatru, a
także wysokie temperatury – dodaje rzecznik.
Właściciel potwierdza
Piotr Zommer, obecny właściciel małej elektrowni na Tywie w Żórawkach (założył ja na
początku lat 90. tych ub. wieku
jego ojciec, Jerzy Zommer), powiedział nam, że wody w rzece
jest bardzo mało. Tak mało, że
od kilku lat już nie wytwarza
ona elektryczności! - Gdybym
otworzył przepust na tyle, żeby
turbina mogła wytwarzać prąd,
to chyba już po kilku godzinach
wody w zbiorniku by zabrakło i
musiałbym ją wyłączyć! - mówi
P. Zommer. W Tywie wody wystarcza ledwo na podtrzymanie
obowiązkowego przepływu w
obu nurtach poniżej elektrowni.
100 litrów na sekundę
Obecnie, opowiada właściciel, przez oba nurty Tywy w
Żórawkach przepływa tylko 100
litrów wody na sekundę. Jeśli to
liczyć według instalacji wodnej
www.7dnigryfina.pl

w domu – w minutę z kranu wypłynie maksymalnie kilkanaście
litrów wody – to bardzo dużo.
Ale przecież mamy do czynienia
z rzeką! - Woda z niej musi podtrzyma zieleń rosnącą wzdłuż
brzegów, a ta zebrana w zbiorniku przed jazem – spowodować
wyższy poziom wód gruntowych
w okolicy elektrowni. Teraz dzieje się to tylko w stopniu minimalnym. Mało wody, nie ma i ryb!
- przyznaje Piotr Zommer. - A
pamiętam, jak razem z kilkunastoletnimi kolegami z Żórawek
nie tylko łowiliśmy tu różne gatunki, ale nawet łapaliśmy miętusy do koszyków!
Wody Polskie inwestują
W ramach przeciwdziałania
skutkom suszy Wody Polskie
(tak obecnie nazywa się następca RZGW) już realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju.
Jak podkreśla rzecznik, w tym
celu Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, samorządami i spółkami
wodnymi skupiającymi rolników, wdrażają program kształtowania zasobów wodnych na
terenach rolniczych. W kontekście zadań utrzymaniowych
RZGW w Szczecinie wprowadził do Programu kształtowania
zasobów wodnych m.in. zadanie
pn.: „Zwiększenie zdolności
retencyjnej zlewni rzeki Tywa”

polegające przede wszystkim
na odbudowie/remoncie jazu
Swobnica oraz jazu Borzym.
Demontują bobrze tamy!
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie utrzymuje publiczne śródlądowe wody
powierzchniowe w celu zachowania właściwego stanu wód,
m. in. poprzez rozbiórkę tam
bobrowych. Zgodnie z obowiązującą do końca roku bieżącego umową, firma zewnętrzna
wyłoniona w ramach przetargu
nieograniczonego
regularnie
oraz w wyznaczonych miejscach
rozbiera tamy wybudowane

przez osobnika bobra europejskiego. Trzeba przyznać, że jest
to dość kontrowersyjny cel, gdyż
na świecie coraz częściej działa
się odwrotnie – wprowadza się
bobry ponownie na tereny, skąd
zostały wygnane.
Na Tywie też działają
- Pragnę dodać, iż prace utrzymaniowe na rzece Tywa zostały
uwzględnione w programie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego
mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną PGW
WP Zarządu Zlewni w Szczecinie na rok 2020. Należy zazna-

czyć, że zakres robót niezbędnych
do wykonania na przedmiotowym cieku zostanie ustalony po
uprzedniej ocenie jego zasadności i zależny będzie od środków
finansowych przeznaczonych na
realizację zadań związanych z
utrzymaniem wód – podsumowuje Michał Kaczmarek, Rzecznik Prasowy Wód Polskich w
Szczecinie.
R. Kwapisz

Wideo pokazujące obecny
stan wody w Tywie poniżej elektrowni w Żórawkach można
obejrzeć na naszej stronie Nowe
7 Dni Gryfina na facebooku.

Kto założył gniazdo?
Po zeszłotygodniowym artykule o sokołach w elektrowni Dolna Odra, dostaliśmy list od byłej dyrektor Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. Pisze ona o
momencie umieszczenia gniazda dla sokołów na kominie elektrowni.
Gniazdo dla sokołów założone zostało przez pracowników
Parku Krajobrazowego Dolina
Dolnej Odry w roku 1994 na
mocy porozumienia między
Dyrektorem Parków a Dyrektorem Elektrowni. Towarzystwo
“Sokół” włączyło się dopiero po
zasiedleniu gniazda przez sokoły i uzyskanie przez nie sukcesu
lęgowego. Opiekę naukową nad
projektem sprawował prof. dr
Zygmunt Pielowski, który przed

laty rozpoczął ochronę sokoła
wędrownego w Polsce. Byłam
inicjatorem tego projektu. Miło,

że Zespół Elektrowni chwali się
ochroną sokołów.
Blandyna Migdalska

10

Nr 24 (1401)

KRZYŻÓWKA

„Nie bądź
obojętny”

Pomoc dla dzieci
i Polaków na Wschodzie
Warto i trzeba pomagać
Stowarzyszenie
Wspólnota Polska
koło Gryfino
KRS 000034914

KUPIĘ ciągnik

URSUS ZETOR MTZ
lub inne,
może być do remontu.
Tel. 782 655 123
669 653 515

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

Usługi remontowo-budowlane
wykończenia wnętrz, szpachlowanie,
malowanie, ścianki działowe z płyty
GK, sufity podwieszane, terakota,
ceramika oraz panele podłogowe

576 314 405

KUPON

Pionowo:
1. specjalista od nowotworów
2. kilkustopniowy wodospad
3. miasto w USA
4. Memling
5. mały statek żaglowy
6. dygresja, uwaga
7. gatunek papugi
8. powieść Zoli
9. dopływ Dunaju
10. „... - floresy”
11. wyga
12. wydała m.in. album „Biała droga”
13. skala światłoczułości filmów
14. nandu, struś z Pampy
15. germański demon wodny
16. fuga
17. parkowy krzew
18. zakratowane w celach
19. otiatra
20. zdarte u krzykacza
21. wawelski gobelin
22. dotknięcie piłką siatki
23. zespół Agnieszki Chylińskiej

24. kładka
25. część wyścigu
26. Gerbert Ernest, pisarz angielski
27. rzut na boisku
28. potocznie więzienie
29. gatunek sardyny
30. ogon komety
31. dawna stolica Górnej Birmy
32. naręcze kwiatów
33. skrzyp, pisk
34. wyspa tworząca wspólne państwo z Trynidadem
35. rysunek na kamieniu
36. zaraz po Wodniku
37. stolica Jordanii
38. naga postać w malarstwie
39. miasto we Francji (Bretania)
40. za nią kara
41. miasto włoskie
42. Bernard Ładysz
43. kauczuk erytrenowy
44. uszczelnia korek
45. znana Cyganka.

Poziomo:
46. szeroka rzeka
47. chwianie, kołysanie
48. kubański taniec ludowy
49. zaczerpnięcie wody
50. kupno piłkarza
51. przełożona klasztoru
52. uległ wypadkowi
53. litera przed omikronem
54. gromkie po występie
55. miasto i port w Nowej Gwinei
56. łącznik blach
57. rywal „Ariela”
58. chroni państwo
59. odgałęzienie
60. brytyjska rozgłośnia
61. towarzysz Heraklesa
62. miasto we Włoszech (Lacjum)
63. setki głów radzą znów
64. rzeka w Wenezueli
65. nawet leczony trwa tydzień
66. Akademia Nauk Technicznych
67. rzadkie imię męskie
68. głoska przydechowa

69. zbliżone do bydła domowego
70. jedyny ciekły metal
71. część Budapesztu
72. Dominique Franccois ... - astronom francuski
73. po wschodzie słońca
74. „Gorzkie ...” Polańskiego
75. ewolucja na drążku
76. japońskie wyspy
77. miasto na północny - wschód od
Swierdłowska
78. sport Kuleja
79. światowy potentat komputerowy
80. matka Heliosa
81. prezydent filaretów
82. wybielacz
83. miasto w Zimbabwe
84. górmistrz
85. ślad po zagojonej ranie
86. czubajka ..., grzyb
87. sfałszowany to kiks.
PODPOWIEDŹ: ABILENE, EBA, GAETA, KSIENI, NIKSA, NYANDA

Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................................................... tel. ......................................................
ROZWIĄZANIE ......................................................................................................................................................................................................................................................

Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wylosowana nagroda ufundowana przez Wydawnictwo

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Książki są jak okręty myśli żeglujące
po oceanach czasu, troskliwie niosące swój

drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

mowity Wszechświat” to opowiadania o planetach i kosmosie, ale jakie! Przepięknie zobrazowane ilustracjami
świetnej Asi Gwis, a wszystko napisała Karolina Bakowska. Cudny jest ten „Niesamowity Wszechświat”! Dla
wszystkich małych, ale i dużych fanów kosmosu jest to
pozycja obowiązkowa.

Wielu z nas czas marcowo-kwietniowego zamknięcia w domach będzie wspominało raczej z niesmakiem, ale niektórzy – jak np. dzieci lub po prostu mój
syn – wspominają go bardzo dobrze, bo przez tak
długi czas oboje rodzice byli w domu, a do tego mieli
100% swojego czasu dla niego. Początek pandemii to
dla mojego syna także start zainteresowania kosmosem i planetami. Nie wiadomo skąd i dlaczego, nagle
mój prawie 4-latek wymienia prawidłowo kolejne
planety, śpiewa o Układzie Słonecznym i pyta mnie,
czy będzie mógł polecieć na Marsa lub na Wenus? To
jest niesamowite, jedno zdanie i nasze autentyczne zaciekawienie tematem sprawiły, że maluch złapał bakcyla i nie chce go puścić. Po polsku czy po angielsku
– nieważne. Budzi nas i zasypia mrucząc o kosmosie.
To z jednej strony jest fascynujące, ale momentami i
przerażające, bo zastanawiasz się, czy to kiedyś minie?
Już wiem, że tak, tak jak i miłość do „Psiego patrolu” –
chociaż ta ostatnio się w moim synku odrodziła.

Niesamowity
Wszechświat

Na szczęście Wszechświat, kosmos i planety są na tyle
niesamowite, że nie mamy z mężem problemu, że cały
czas o nich rozmawiamy (przypominam – z 4-latkiem),
ale na pewno domyślacie się, że posiłkujemy się także
literaturą, która często nas cudownie wyręcza. Wbrew
pozorom nie jest łatwo znaleźć ciekawą i dobrą książkę
o kosmosie i planetach, która byłaby czymś więcej niż
tylko podręcznikiem do geografii. Suche fakty są dobre
na początek, ale potem szuka się czegoś więcej – fantazji, finezji, pomysłu i wyobraźni, która zahaczałaby
właśnie o nasz ulubiony temat – tj. w tym wypadku planety.
Otwarto drogę nam do gwiazd,
już przyciągania zrzucamy brzemię,
nadejdzie pora,
przyjdzie czas porzucić Ziemię.
Jerzy Ficowski, Ballada o niebie i ziemi
Kilka dni temu w nasze ręce trafiła niesamowita pozycja o kosmosie, którą uplasowałabym pomiędzy Marsem a Jowiszem (znacie tę piosenkę?)… a dokładniej
między podręcznikiem a bajką o planetach. „Niesawww.7dnigryfina.pl

Książka została podzielona na rozdziały. Pierwszy
dotyczy obserwacji nieba, drugi Układu Słonecznego, trzeci tego, co dotyczy tego wszystkiego, co dzieje
się poza głównym układem. Czwarty rozdział traktuje
o czasie i odpowiada m.in. na pytanie, dlaczego niebo
jest niebieskie? Piąty rozdział opowiada nam o gwiazdach i o tym, w jaki sposób bada się gwiazdy, a także o
innych sprawach krążących wokół gwiazd. Kilka stron
dalej jest rozdział o Drodze Mlecznej i galaktykach, a
na koniec dostajemy przypomnienie – to bardziej dla
starszych dzieci – o sławnych postaciach ze świata
Wszechświata.
I pamiętajcie, że nie tylko Wszechświat jest wyjątkowy, ale także pomysły i zainteresowania Waszych
dzieci! Poświęcajcie im uwagę, pozwalajcie im je rozwijać i zdobywać w tej materii wiedzę. Nie zbywajcie!
Nie odtrącajcie! Niech będą ciekawe świata i wiecznie
nim zadziwione, jak mawiała Wisława Szymborska,
bo to sprawia, że życie jest pasjonującą przygodą,
która nigdy się nie kończy, tylko zmienia drogi i tempo.
Jesteśmy tylko szczególnie zaawansowaną w rozwoju
odmianą małp na niezbyt ważnej planecie, krążącej wokół całkiem przeciętnego Słońca. Ale jesteśmy w stanie
poznawać wszechświat. Dopiero to sprawia, że jesteśmy
wyjątkowi.
Stephen Hawking

Jest tu wstęp, a także mnóstwo informacji i suchych
faktów też, ale dużo więcej jest tego, co my z synem lubimy, czyli bajdorzenia o planetach. Mojego syna najbardziej zainteresował – oczywiście – rozdział o planetach, w którym, czego się nie wyprawia. Najpierw pytamy, czy Merkury ma zmarszczki? Potem zastanawiamy
się, dlaczego Wenus jest tak mało przyjazna? Nie mogło
zabraknąć przyjaznej Ziemi i wojownika Marsa, a także
kosmicznego odkurzacza Jowisza czy władcy pierścieni
– Saturna. Są też inne planety i mnóstwo innych wiadomości o tym wszystkim kosmicznym, co zajmuje głowę
małego fana kosmosu. Książka jest naprawdę przepiękna, bo jest ładnie napisana, a bajeczne obrazki sprawiają
przyjemność nie tylko dzieciom, ale dorosłym też.

Tak jak pisałam na samym początku, nie jest łatwo
znaleźć wśród bogatej propozycji różnych wydawnictw
coś, co zainteresuje małego i dużego, ale przede wszystkim tego małego, a „Niesamowity Wszechświat” jest
dla małych i dużych. Przepięknie wydana, zachwyca
tekstem i obrazkami, a do tego została stworzona przez
Polki, którym od tej pory kibicuję na polu zawodowym.
PS Pamiętajmy, że kosmos i Wszechświat też jest
naszym domem i otacza nas ze wszystkich stron. Gdy
spojrzymy w niebo i porazi nas słońce lub gdy w nocy
zajrzymy przez okno na bezchmurne niebo – zobaczymy tam gwiazdy, które są bohaterami książki „Niesamowity Wszechświat”. Warto o tym mówić dzieciom i
dobrze, by było to jeszcze wciąż w formie zabawy.
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Niesamowity Wszechświat
Autor: Karolina Bąkowska
Ilustracje: Asia Gwis
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
Źródła:
foto: pixabay.com.pl
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Gmina Stare Czarnowo zabezpieczyła OSP
Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie otworzył jej Prezes- Dariusz Olszewski. Po powitaniu uczestników zebrania przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki.
W skład OSP w Starym Czarnowie wchodzi 18 członków
zwyczajnych, w tym 4 kobiety i
jeden honorowy. Na stanie jednostki są 2 samochody pożarnicze- 1 lekki i 1 ciężki.
W roku sprawozdawczym
odbyło się 5 posiedzeń zarządu
oraz zorganizowano: dzień strażaka i spotkanie noworoczne.
Przeprowadzono jedną pogadankę dla dzieci i młodzieży.
W okresie sprawozdawczym
wyróżniono druhów: Mirosław
Łuszczewski, Dariusz Olszewski, Grzegorz Goździk, Ireneusz
Jankowski, Dariusz Łuszczewski, Szymon Raszczuk, Jakub
Płachta
OSP w roku 2019 uczestniczyła 39 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu
pożarów 19 razy, w likwidacji
miejscowych zagrożeń 20, alarmy fałszywe 1 i 1 wyjazd do
ćwiczeń.
W akcjach ratowniczych
uczestniczyli następujący druhowie/druhny: Dariusz Olszewski, Albert Kosman, Dariusz
Łuszczewski, Grzegorz Lewandowski, Ireneusz Jankowski,
Szymon Raszczuk, Mirosław
Łuszczewski, Jakub Płachta,
Sławomir Nowak, Maksymilian
Kosman, Szymon Raszczuk,
Piotr Matczak, Bartosz Bińkow-

ski i Marcin Kogut.
W roku sprawozdawczym
OSP pozyskała: 3 ubrania specjalne, 4 hełmy strażackie,
bramę segmentową, rękawice
specjalne i 2 pary butów specjalnych. Zainstalowano mocowania do sprzętu w samochodzie
RENAULT, naprawiono przewód zasilania wodnego oraz
podstawę autopompy w RENAULT, wymieniono filtry paliwowe i olejowe z olejem w samochodach FORD i RENAULT,
odmalowano i sprawdzono
sprzęt na samochodach przed

sezonem zimowym. W ramach
prac społecznych sprawdzono
stan oraz sprawność wszystkich
hydrantów na terenie miejscowości Stare Czarnowo.
Po odczytaniu pozostałych
sprawozdań udzielono Zarządowi absolutorium.
W 2019 roku gmina przekazała dla OSP w Starym Czarnowie
34.000 zł. Ponadto pozyskano
5.000 zł z funduszu „5000+”,
15.200 zł z KSRG oraz 2460 zł z
dotacji celowej.
Na
2020 rok jednostka planuje dochody w wysokości 49.500 zł.

W planach prac społecznych
ujęto: odmalowanie ścian oraz
sufitów w pomieszczenia socjalnych, wybiałkowanie ścian na
garażach, dokończenie antresoli
na sprzęt w garażu oraz zakupy:
sań lodowych, pompy elektrycznej, pilarki wysięgnikowej, 4
kompletów ubrań specjalnych,
2 pary butów specjalnych, 4
kominiarki i 6 hełmów strażackich, z większych remontów:
odmalowanie dwóch boksów
garażowych oraz naprawa radiostacji bazowej i samochodowej. Składkę członkowską usta-

lono w wysokości 25 zł.
W swojej wypowiedzi Wójt
Gminy Stare Czarnowo – Marzena Grzywińska poinformowała, że w 2019 roku na potrzeby jednostek OSP przeznaczyła
ponad 240 tys. zł. Na rok 2020
w swoim budżecie ma zaplanowane również 240 tys. zł, z tego
dla OSP w Starym Czarnowie
35 tys. zł. Podziękowała też strażakom ochotnikom za wsparcie przy organizacji „Jarmarku
Cysterskiego” oraz za wszystkie
inne działania na rzecz gminnego społeczeństwa.
Obecny na zebraniu zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Gryfinie mł. bryg. Sławomir Michalski podziękował
Wójt Marzenie Grzywińskiej
za wspieranie jednostek OSP,
przedstawił statystyki zdarzeń
oraz poinformował o zmianach
osobowych w KP PSP dotyczących kontaktów z OSP.
W imieniu Prezydium i Zarządu Oddziału Powiatowego
OSP w Gryfinie Prezes Paweł
Trzaskoś również podziękował
Wójt M. Grzywińskiej za wspieranie działalności OSP, a strażakom ochotnikom za ich zaangażowanie w realizacji zadań
statutowych.
A. Szczepaniak

W 2020 r. nie było obchodów Dnia Strażaka
W tym roku z powodu pandemii COVID 19 obchody Dnia Strażaka były więcej niż skromne. Nie odbywały się żadne uroczystości, choć
w planach było połączenie ich z obchodami jubileuszy kilku jednostek, czy choćby uroczystych przekazań nowych wozów bojowych,
wręczenie odznaczeń, itd.
Strażacy bardzo długo czekali z nadzieją, że może coś się
zmieni, lecz odgórne zakazy
uniemożliwiły
świętowanie
strażakom. W większości jednostek OSP odbyły się tylko
skromne,
okolicznościowe
msze święte z udziałem niewielkiej ilości strażaków. Dzień
Świętego Floriana uczczono
właściwie tylko symbolicznym
włączeniem syren alarmowych.
Natomiast w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Gryfinie odbył się

uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Z uwagi na zaostrzone
procedury spowodowane panującą pandemią uczestniczyli
w nim jedynie funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni,
pełniący w tym dniu służbę na
terenie jednostki.
Po złożeniu meldunku przez
dowódcę uroczystości mł. kpt.
Macieja Łempickiego Komendantowi Powiatowemu PSP
bryg. Andrzejowi Prokopskiemu odczytano życzenia

przesłane przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę oraz Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego bryg. Jarosława Tomczyka.
Komendant A Prokopski
nawiązał do bieżącej sytuacji
związanej z koronawirusem,
z którą zmagają się strażacy zawodowi jak i ochotnicy.
Wspomniał też, że choroba
COVID-19 dotknęła siedmiu
naszych funkcjonariuszy. Dzięki wsparciu ze strony strażaków z Komendy Miejskiej PSP

ze Szczecina oraz kadetów ze
Szkoły Aspirantów PSP z Poznania, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mogła funkcjonować, a strażacy nieśli pomoc
mieszkańcom naszego powiatu. Wszystkim naszym strażakom, którzy mieli pozytywny
wynik badań pod kątem COVID-19 życzył jak najszybszego powrotu do zdrowia.
Z okazji strażackiego święta
awansowani na wyższe stopnie
służbowe zostali następujący
strażacy z PSP: na stopień bry-

gadiera – mł. bryg. Sławomir
Michalski, na stopień młodszego kapitana – aspirant Daniel Kałużniak oraz na stopień
aspiranta – mł. asp. Piotr Rozenblut.
Szczególne
wyróżnienie,
nagrodę pieniężną od Komendanta Głównego PSP nadbryg.
Andrzeja Bartkowiaka otrzymał Zastępca Dowódcy JR-G
mł. kpt. Maciej Łempicki.
A. Szczepaniak

OGŁOSZENIE

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
wykaz nr 37/2020, obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 1260, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do zamiany na działkę nr 1246
stanowiącą własność osoby fizycznej. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się
w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się w budynku Banku Pekao S.A., przy ul. Parkowej nr 3 w Gryfinie (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Sprzedam
atrakcyjne działki

w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 32C, media w drodze

tel. 500 000 074

SKUP AUT

całe i uszkodzone, każda marka
i model, osobowe i ciężarowe.
Najlepsze ceny

TEL. 792 419 148
Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie
prowadzisz działalności, nie masz majątku.
Pomogę zgłosić upadłość.
Konsultacje darmowe
Tel. 669 681 080,
www.szczecin-syndyk.pl
restrukturyzacjakonsumenta@gmail.com

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

ogłasza

konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I
w Żabnicy
Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronach:
www.bip.gryfino.pl w zakładce oferty pracy, www.gryfino.pl
oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pod numerem
tel. 914162011 wew. 472.
Termin składania ofert upływa
z dniem 19 czerwca 2020 r.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Paweł Nikitiński

SPRZEDAM Citroen C5

rok prod. 2005 automat, klimatyzacja,
przegląd do 09.2020 ubezpieczony
Pierwszy właściciel w Polsce. Cena do uzgodnienia

tel. 72 11 46 000

Wynajmę lokal
o pow. 60 m2 na
działalność usługowobiurową w Gryfinie

500 31 02 49

AUTO-SKUP
całe i uszkodzone, każda
marka i model,
osobowe i ciężarowe.
Najlepsze ceny

Tel. 605 955 850
Sprzedam działkę
budowlaną 2200 m2
Gostyń Łobeski
Gmina Płoty
tel. 697151503

Zatrudnię
kierowców C+E

systemy pracy: 3x1, 2x1 oraz
system weekendowy
(wyjazd ze Szczecina do Niemiec)

Tel. 609 493 989

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

Sprzedam
kawalerkę
do remontu

o pow. 30m2 w
Gryfinie
przy ul. 11 Listopada
w cenie 145 000 zł

tel. 502 277 099 tel. 502 277 099

PRACA OPIEKA NIEMCY!

Wyjedź na świąteczny kontrakt
i zarób nawet 16 700zł + do 300 EURO bonusu!
Nie znasz niemieckiego? Nauczymy Cię przed wyjazdem.

Szczecin, Al. Niepodległości 31. Zadzwoń tel. 517 176 102

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
Zakres obowiązków:
• klasyfikacja, kompletowanie i ewidencja dokumentów księgowych,
• wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• wprowadzanie płatności do realizacji w systemach bankowości elektronicznej,
• realizacja procesu windykacji należności od klientów firmy,
• sporządzanie bieżących informacji finansowych i rozliczeniowych
na potrzeby Kierownictwa Firmy.
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – w zakresie rachunkowości,
• Doświadczenie w pełnej księgowości - 2 lat,
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i innych, które są niezbędne
do samodzielnej pracy na zajmowanym stanowisku, przy obliczaniu
zobowiązań podatkowych,
• Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Wiedza z zakresu kadr i płac będzie dodatkowym atutem,
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• samodzielną i ambitną pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• szansę poszerzania wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach,
Miejsce pracy: Maszewo
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz
z listem motywacyjnym na adres:
jk@agro-business.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Księgowa ”

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwalifikacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
www.7dnigryfina.pl

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Firma poszukuje
w Baniach lub okolicach

mieszkania o pow. 30-60 m2,
dla pracownika biurowego
Najem od 1 lipca 2020

Tel. 735 956 777

Transport

wywrotka do 3 ton oraz
betonomieszarka 9m3.
Beton, piaski, kruszywa, czarnoziem,
nawozy w tym obornik.

Tel: 575 830 815

ZATRUDNI

Specjalista ds. logistyki / Spedytor / Logistyk
Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie
związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie
wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację,
będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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Ogłoszenia drobne
91 40 45 014

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

91 40 41 014

Cena 1 zł za słowo - NIERUCHOMOŚCI • 70 gr za słowo - pozostałe działy
MIESZKANIA - WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 693 99 17 41
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już. Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę o kontakt SMS lub
telefonicznie 724 711 085
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum
Gryfina, umeblowana i wyposażona. Tel. 662 466
917
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach z dostępem do kuchni i mediów. Tel. 783 415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel. 511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie
na Górnym tarasie dla firm. Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1 lutego
2020. Blok 4rodzinny, I piętro, pow. 49 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, centralne ogrzewanie na gaz.
Pomieszczenia umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za czynsz do uzgodnienia. Tel. 661 104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ok.
65 m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506 493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę. Tel.
604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia. Stare
Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane osoby
uczące się, osoby starsze. Kontakt w godz. 12-18. Tel.
91 823 62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka, przedpokój, w Daleszewie. Tel. 501 77 82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy z prywatą
łazienką 700,00 za miesiąc od 15.04. Posiadam do
wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04. CZEPINO UL.
GRYFIŃSKA 52. Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os. Południe. Tel.
693 929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w Gryfinie. Tel.
881 772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453 674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane mieszkanie
typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17 14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. Południe o
pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 + gaz i prąd, kaucja
zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy (umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2 na
os. Południe w Gryfinie, III piętro, 1400zł+media,
kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na os.
Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na Górnym
Tarasie. Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja. Tel.
511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, kuchnia,
łazienka, duże podwórko, ogrzewanie centralne
trzeba samemu opalać. Daleszewo ul. Gryfińska 38.
Tel. 664 160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do kuchni
itd. mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, o
pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w
Gryfinie. Tel. 885 831 732
•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel.
514 527 877

Sprzedam mieszkanie
własnościowe 49 m2, M3
2 piętro w Gryfinie na
Górnym Tarasie.
Niski czynsz.
Tel. 692 997 436

•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2,
Stare Miasto. Tel. 791 546 826
LOKALE - WYNAJEM
•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel. 668
317 776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt
wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt.
Tel. 884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52
m2 na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535
222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina
o pow. 35 m2, na działalność gospodarczą. Tel.
509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum (kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność
lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka
2. Cena 500 zł. Tel. 600 662 053

parterze lub I piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698
644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje,
kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobienia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50
m2, do III p. Tel. 691 688 605
M IE S Z K ANI A – SPR Z E DA Ż

•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na Górnym
Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny taras.
Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571 381
666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc,
ew. niewielką odpłatność, może być na działkach.
Tel. 693 102 198

•• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 64 m2, III piętro. Tel. 511 317 230
•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna mieszkania
przy ul. Flisacza. Cena mieszkania 186 tys. zł. Tel.
691 250 724
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie, Stare
Miasto, 3 pokoje, parter. Tel. 508 626 052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący 25
ar, Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2, ul.
Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048 604 302
001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze o
pow. 57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie, gotowe do zamieszkania, bezczynszowe, w
miejscowości Baniewice. Do mieszkania przynależna jest piwnica 15 m2 oraz garaż. Tel. 784 539
407, 602 507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie. Tel. 519
323 107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku wraz
z zabudowaniami. Tel. 784 539 407, 604 52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na
ul. Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania
M3 w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781 415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do
uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można
mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, 2 piwnice i poddasze oraz zabudowania gospodarcze na działce o pow. 3650 m2 w
Wierzchlasie. Tel. 664 094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180
m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe solar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata,
grill z garażem dwustanowiskowy i działki o różnych wielkościach. lub zamienię na mieszkanie
dwupokojowe nad morzem lub w Szczecinie.
Tel. 91 41 45 238 , 603 795 459, 609 536 459

M IE S Z K ANI A – Z A M I AN A

M IE S Z K ANI A - K UPN O

•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na
mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2
na 2 pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na
mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą na M3
i M4. Tel. 783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła
II na mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być
zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie
(parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe
do 3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania M3 lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783
415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie
2 pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach
(nowy budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel.
601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w
zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42
m2, na III piętrze z balkonem na podobne - na

•• Kupię lokal nieruchomość w okolicach Gryfina,
może być do remontu. Tel. 730 154 579
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel. 783
415 222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach Gryfina.
Tel. 783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w Gryfinie do
3 piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel. 510
354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693 822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze.
Tel. 603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może być
do remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem. Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w
Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego,
bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości Gryfino. Może być do odświeżenia, do 280 tys.
Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do 2
piętra, najlepiej do generalnego remontu. Bez
pośredników. Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie (lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję.
Tel. 781 508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gryfinie na
Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii
Krajowej. Tel. 668 817 752

MIESZKANIA - POSZUKUJĘ

Sprzedam mieszkanie
własnościowe 74 m2,
M5 parter w Gryfinie
na Górnym Tarasie.
692 997 436

NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w Pniewie,
przy ul. Kasztanowej. Cena 135 tys. zł. Tel. 668 435
671 lub 663 578 475
•• Sprzedam 1/2 nieruchomości zabudowanej położonej w Cedyni. Cena 145 000 zł. Tel. 503 162 438
•• Sprzedam ziemię pod zabudowę deweloperską. Tel.
697 587 435
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną o pow. 566
m2 nr 312/IV. Na działce znajduje się mały domek z
piwnica murowaną, narzędziownią z wc oraz grill
murowany. Więcej informacji udzielę pod nr tel. 793
064 920
•• Sprzedam działkę warzywną rejon V nr 94. Tel. 608
486 307
•• Steklno, sprzedam tanio działkę rolną 3000 m2.
Idealne miejsce na odpoczynek, z dala od zgiełku, do jeziora kilkaset metrów. Cena 30 tys zł.
Zapraszam do oglądania. Tel. 530 577 513
•• 1/ Sprzedam nad morzem - 2 km. od Rewala, w
Ninikowie - działki budowlane, po 30 arów - uzbrojone prąd, woda , z warunkami zabudowy , tereny
ekologiczne. .Droga asfaltowa - 200 m. Ładnie położone. Cena zal. od położenia od 30zł.do 35 zł/m2.
2/ .Sprzedam w Mieszkowicach działki budowlane
-woda- o różnych wielkościach od 11 do 20 arów.
.Ładnie usytuowane. Cena 30 zł. m2. Kontakt: 91 414
52 38 , 603 795 459, 609 536 459, e-mail: waw2006@
op.pl oraz zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną przy ul
.Wojska Polskiego, Rej. 3 działka nr 33. Tel. 608 124
463
•• Sprzedam lub wydzierżawię nieruchomość ponad 5000m2, zabudowaną w Pniewie - okolice
Dolnej Odry. Pomieszczenia na kwatery pracownicze, parking dla aut ciężarowych. Tel. 609 614
997
•• Krajnik k/Gryfina. Sprzedam tanio działkę 0,36 hektara z budynkiem gospodarczym 60 m2 przy lesie
oraz 1 hektar ziemi rolnej. Tel. 731 758 138, 57 44
08 965
•• Sprzedam działkę warzywną nr 94 na rejonie 5. Tel.
608 486 307
•• Sprzedam działkę budowlaną w Czepinie 19 arów.
Tel. 519 323 101
•• WYDZIERŻAWIĘ duże powierzchnie magazynowe z przeznaczeniem - pod hurtownię, bazy
transportowe, składy opału lub materiałów budowlanych. Duży utwardzony plac manewrowy,
wszystkie media, całość ogrodzona, dobry dojazd. Tel. 609 461 954
•• Działki budowlane o pow. 1200 m2 z warunkami
zabudowy, obręb N. Czarnowo. Media przy drodze asfaltowej. Tel. 609 461 954
•• Sprzedam w Gryfinie ul. Letnia działkę budowlaną o
pow. 1116 m2. Tel. 668 262 919
•• Sprzedam działkę warzywno-owocowo-rekreacyjną
przy ul. A. Krajowej kwatera II nr 169. Szklarnia 15
m2, oczko wodne z rybami, woda, prąd, antena. Tel.
604 066 230
•• Sprzedam działki budowlane w Steklnie nad jeziorem. 7-13 arów. Tel. 503 418 790
•• Sprzedam działkę w Moryniu. Tel. 601 639 800
•• Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości
Dołgie. Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573
•• Sprzedam nieruchomość o pow. 106 m2 w Gardnie.
Tel. 508 163 770
•• Sprzedam działkę nr 94 rej. 5. Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę rejon IV nr 268. Tel. 91 4692 823
•• Sprzedam działki budowlane z warunkami zabudowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583
•• Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami agroturystycznymi, blisko przejścia granicznego, w otulinie
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Tel. 601 707
573, dzwonić w godz. 10-18
•• Sprzedam działki budowlane obręb Czepino, prąd,
woda, od 12 do 17 arów. Cicha, spokojna okolica. Tel.
732 855 373
•• Sprzedam działkę usługowo-handlową, 40 arów. Tel.
732 855 373
•• Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z bezpośrednim
lub bliskim dostępem do ul. Jana Pawła II w Gryfinie.
Tel. 502 816 108
•• Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą
przy ul .Wojska Polskiego, Rejon IV - działka 314. Tel.
796 600 819
•• Sprzedam działkę budowlana w okolicach Armii
Krajowej. Powierzchnia 1180 m2. Cena 90zł/m2. Tel.
662 227 227
•• Sprzedam działki budowlane o pow. 15 arów przy ul.
Wojska Polskiego w Gryfinie. Tel. 602 15 11 46
•• Sprzedam działki budowlane w Wełtyniu. Tel. 733
599 105
•• Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarnoziem, torf.
Tel. 557 089 188
•• Sprzedam nieuzbrojoną działkę w Daleszewie o pow.
0,82 ha. Tel. 601 859 652

•• Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana Pawła II
(przy samym asfalcie) na mieszkanie M3 lub M4 w
Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub zamienię na
mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200 arów i
1400 arów przy ul. Jana Pawła II, możliwość rzemieślniczej działalności nieuciążliwej. Uzbrojenie
pełne, tuż przy asfalcie. Tel. 91 415 22 22
•• Działka budowlana w okolicach ulicy Armii Krajowej.
Plan zagospodarowania przewiduje budowę domu
jednorodzinnego o kącie nachylenia dachu 40-45
stopni. Parter z poddaszem użytkowym. Kontakt:
662 227 277
GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I. Pow.
15 m2, podłączony prąd, doskonały wjazd. Cena 42
tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m x3m) .
Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena
1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją
elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) od strony
bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 35 tys. zł. Tel.
790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel. 603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany z prądem
przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694 667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic Łokietka,
Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem długoterminowy.
Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane przy ul.
Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel. 539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z
możliwością podłączenia prądu. Polecam! Tel. 798
528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow. 15 m2,
ul. Słowiańska za restauracją Wodnik od 31 czerwca
2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel. 691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do rozbiórki.
Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w
Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel.
691 057 180
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam VW Passat B6, rocz. 2011, diesel, automat.
Cena 21900 zł do uzgodnienia. Tel. 509 415 439
•• Sprzedam skodę fabie 1.2 benzyna z 2010 r., kolor
czerwony. Kontakt 502 816 108
•• Sprzedam przyczepkę samochodową 2019 rok,
dł. 3 m, szer. 1,5 m. Cena 4500 zł. Tel. 661 521 678
•• Sprzedam samochód Lupo poj. 1000 l, kolor czarny,
przebieg 134 tys. km, przegląd i ubezpieczenie do
grudnia 2020 r. Wiadomość Gryfino nr tel. 602 577
756
•• Sprzedam RENAULT CLIO II. Rok prod. 2001; przebieg
– 139 000 km; poj. 1,2; 3 drzwiowy; Cena – 3 tys. zł
do negocjacji; Stan – gotowy do użytkowania. Tel.
661 277 507
•• Skoda octavia 1.4 kombi, czarny, 02.2010 r. SPRZEDAM. Tel. 502 816 108
•• Sprzedam 4 zimowe opony z felgami stalowymi do
Mercedesa rozmiar 195/65/R15 91T – 250 zł za sztukę. Tel. 608 493 649
•• Sprzedam samochód ciężarowy IVECO ML75E15,
2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, do rejestracji, cena 10 tys. zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459
•• Sprzedam Audi A-Line 98R, 2,6 l Quatro. Cena 7500
zł. Tel. 723 885 663
•• Sprzedam tanio Mercedesa, rok prod. 1998, poj. 2,9.
Tel. 502 263 521
•• Sprzedam 4 letnie opony ze stalowymi felgami,
rozmiar 205/55 R16 w bardzo dobrym stanie po
przebiegu 16.000 km. Cena 150 zł za sztukę. Tel. 500
711 469
•• Sprzedam garażowany Renault Kangoo 1,5, rok
prod. 2005. Tel. 603 421 366
•• Hyundai Santa Fe, rok prod. 2004, poj. silnika 20 cm3,
diesel , automat, 4x4, kolor czarny. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 026 703
•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj. 650, rok
prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel.
692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm. 205 na
60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 diesel,
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km, OC
do 10/2018 przegląd do 09/2018, PIERWSZY właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyberdach.
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Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena 3200 zł.
Tel. 695 927 388
•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM, rocz.
2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997, 115 KM,
przebieg 202 tys. km, przegląd do 15.12.2018. Cena
4500 zł do negocjacji. Tel. 515 285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony w
salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden właściciel, faktura vat - sprzedam za dobrą cenę. Tel. 502
816 108
MOTORYZACJA – KUPNO
•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm, względnie i ładnie wyglądający. Tel. 781 747 903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. Tel.
547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe –
Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia.
Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista z Chojny podejmie pracę w okolicach
Szczecina jako opiekun osób starszych (ma doświadczenie). Lub inna praca, np. w ochronie.
Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby 24h. Staż pracy w Niemczech ok. 15 lat. Tel. 660
974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel. 660 974
992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie lub
okolicach, najchętniej bez żadnych umów. Tel. 507
890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzątanie
mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków,
robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, raz
w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874 777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam
duże doświadczenie. Tel.727 687 666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w pracy
z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym wieku. Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową
pracę, znajomość języka niemieckiego. Gryfino,
okolice także strefa przygraniczna. Tel. 798 441 629
Z ATRUDNIĘ
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w Gryfinie.
Tel. 602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783
415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL. 601420
009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów Dolny.
Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością
zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel. 781 415
222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino. Tel.
721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel. +46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel. 785
104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91 415
03 31
•• Poszukuję osoby do sprzątania na okres 2 miesięcy
w miejscowości Żurawki koło Gryfina. Tel. 607 842
471
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 60 10 22
•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców. Wszelkie informacje pod nr tel. +46
762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,.
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny system pracy. Tel. 533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22
•• Firma AMBERCARE24 poszukuje opiekunki do
Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny.

www.7dnigryfina.pl

Zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel. 737 451 825 lub
737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000
– 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel.
534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gipsowa, itp.
Tel. 662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie krajowym. Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat. C+E.
Tel. 91 404 56 50
USŁUGI
•• Bezpyłowe szlifowanie ścian i sufitów, malowanie, tapetowanie, układanie płytek.
Ogólnobudowlaniec czeka na zlecenia. Tel. 724
874 777
•• Przyjmę zlecenie na mycie okien i sprzątanie mieszkań. Cena umowna. Tel. 53 40 21 868
•• „Srebrna rączka” poleca się: mocowanie karniszy, półek, szafek. Montaż kinkietów i żyrandoli. Naprawa domowej elektryki i hydrauliki. Tel.
665 18 44 88
•• PŁYTKI GLAZURA TERAKOTA fachowe położenie
płytek w Twoim domu. Tel. 601 761 536
•• Usługi remontowo-budowlane, wykończenia
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki działowe z płyty GK, sufity podwieszane, terakota, ceramika oraz panele podłogowe. Tel. 576 314 405
•• Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebującą
pomocy. Tel. 794 299 368
•• Szukam kogoś kto potrafi szpachlować, ma
możliwość dojazdu (19 km od Gryfina) i sprzęt.
Wynagrodzenie do ustalenia na miejscu. Tel. 576
550 499
•• Zlecę remont kuchni: położenie glazury, malowanie i
inne drobne prace. Tel. 697 995 957
•• Oferuję usługi remontowo – budowlane w zakresie
malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, tapetowanie, panele itp. Tel. 606 187 863 (Tomasz)
•• Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel. 664 301 105
•• EDUKACJA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji z
języka niemieckiego na każdym poziomie, z dojazdem do klienta. Tel. 69 78 08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów i
dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel.
501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich
poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie do
matury i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do
sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego,
maturalnego, indywidualnie lub w małych grupach.
Tel. 887 682 252
ROLNIC T WO – DZIER Ż AWA /
SPRZEDAŻ
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą
małą, pług 3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik
bijakowy, Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do
zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża
obora do najmu na każdą działalność. Tel. 667 477
772
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika
dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do
siana, mała glebogryzarka, dmuchawa do zboża, 2
silniki elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i pod
budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa
owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące już
od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80 cm. po
10 zł za sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie Steklna. Tel.
609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę działkę
o pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew wiśni i
czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II. Teren
ogrodzony. Tel. 888 587 575

•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej
trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę we
współpracę hodowlaną ptactwa domowego w
ekologii na wybiegu na trawie lub dofinansuję taką
hodowlę. Tel. 513 288 745
ROLNICTWO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 415
22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilościach
samochodowych, zapewniam swój transport oraz
100% przedpłaty. Tel. 501 459 374
RÓŻNE
•• Walizkową maszynę do szycia oddam gratis. Tel.
661 274 335
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych, wypożyczę za darmo dla potrzebujących.
Tel. 781 415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus” dł:
380 wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507
24 13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju oraz
dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną
skrzynią. Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z
materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo dobry stanie. Tel. 663 507 887
SPRZEDAŻ
•• Sprzedam boks wędkarski nowy, na przystani
Gryfino. Cena 95 tys. zł. Tel. 519 323 101
•• Sprzedam kamień 90 zł za tonę, 40 ton. Tel. 519 323
101
•• TV Hitachi 32 cale SMART sprzedam. Tel. 696 068
527
•• Sprzedam boks wędkarski na przystani koło Lidla.
Tel. 600 986 425
•• Sprzedam boks wędkarski koło Laguny, po remoncie, stanowisko na łódź. Tel. 600 986 405
•• Sprzedam nie używaną, segmentową bramę garażową Wiśniowski Uni Therm. Kolor brązowy. Wymiary:
2500x2125 cm. Tel. 507 24 13 11
•• Pilne. Sprzedam kocioł grzewczy typu Duraterm
do centralnego ogrzewania 7 KW. Używany w bdb
stanie. Cena 1000zł. Do negocjacji. Tel. 697 292 060
•• 1. Sprzedam silnik Suzuki DT 30 C, cena 6.500 zł. 2.
Rozdzielacze hydrauliczne do sterowania -15 szt.
Cena po 200 zł./szt. 3. Siłowniki pneumatyczne.
Cena 50 zł. Jeden hydrauliczny dwustronny. Cena
150 zł. 4. Sprzęgło motorowe na wał 35mm. Cena 1.
500 zł. 5. Śruby do łodzi motorowej - różne - Pi 45
l i P-25x35, Pi 35-20x35, Pi 30-20x35, Pi 35- 25x30.
Cena od 50 zł. do 200 zł. 6. Manetki, panele, rolery.
Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, e-mail
waw2006@op.pl zdj. www.schiwa.gadno.eu
•• 1. Sprzedam kręgielnię 2 torową Spielmanna, 23 m.
długa, 8 kul,rok prod.86-92, zdemontowana. Cena
10.000zł. 2. Sprzedam krzesła tapicerowane w dobrym stanie 50 szt.x 40 zł. 3. Kije do do golfa -USA,
7 szt. Cena 100 zł. 4. Silnik Suzuki DT 30 C-1997 rok,
zbiornik paliwa,22,1 KW. Cena 6. 500 zł. 5.Akcesoria
do łodzi; śruby, cylindry, panele, przeguby, manetki,
roler, panel z zegarami, sprzęgło szwedzkie na wał.
Cena do uzgodnienia. 6. Sprzedam frytkownice
Clatronic 2000W, 3 l. schładzarka do wina, pochłaniacz Miele, zlewozmywak 2 - komorowy ze stali
nierdzewnej z półką. 7. Sprzedam kuchnia Miele,
kuchenka mikr. Samsung Cena 2. 600 zł. Tel. 91 414
52 38, 603 795 459, 609 536 459, email waw2006@
op.pl, zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Linia gastronomiczna ze stali nierdzewnej składająca się: I. kuchnia MIELE z płytą ceramiczną wbudowaną w blat ze stali nierdzewnej 190x60, który
pokrywa stolik ze stali nierdzewnej(z półką dolną)
, II. pochłaniacz MIELE DA130(2 filtry); III. zlewozmywak dwukomorowy 120x60 ze stali nierdzewnej; V.
schładzarka do wina 50x50x70, z mocowaniem ze
stali nierdzewnej; VI. Frytkownica Clatronic 2000 W,
30 x 15 x15,3 l; VII. Kuchenka mikrofalowa Samsung
2950 W, z półką ze stali nierdzewnej. Cena 2.600 zł
- całość lub osobno. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459,
609 536 459, mail-waw2006@op.pl, zdj. na www.
shiwa.gadno.eu
•• Sprzedam rusztowanie budowlane, cena 2000 zł. Tel.
537 747 314
•• Sprzedam Krajzegę w dobrym stanie, moc silnika
4KW, stół aluminiowy. Tel. 91 416 26 41
•• Sprzedam: prostownik spawalniczy Bester SPB 315.
Tel. 507 24 13 11
•• Pralkę automatyczną Whirlpool. Tel. 507 24 13 11

•• Sprzedam wózek dziecięcy; rower 28 Fiszera; spawarkę 400A; akwalung; fotel do rehabilitacji; przewód spawalniczy. Tel. 696 818 153
•• Sprzedam komplet mebli do przedpokoju – szafa
płytka i głęboka + szafa na buty + komoda lustro i
wieszak. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 185 108
•• Sprzedam plastikowe formy do polbruku (różne),
stół wibracyjny i betoniarkę do produkcji. Tel. 697
44 11 51
•• Sprzedam ryby kolorowe do oczek wodnych, stawów. Większa ilość z basenem. Tel. 608 55 66 46
•• Sprzedam boks wędkarski piętrowy, 80 m2, dostęp
do wody. Tel. 60 99 31 425, 785 440 711
•• Sprzedam samowar, szybkowar, kolumny, radio z
magnetofonem, komplety do kawy i obiadowy,
adapter bambino, dużo wazonów. Tel. 607 127 726
•• Sprzedam białą szafę trzydrzwiową z dużym wbudowanym lustrem rozm. 245x204 cm oraz kompletne łoże małżeńskie białe rozm. 235x205 cm. Cena
do uzgodnienia. Odbiór we własnym zakresie w
Gryfinie. Tel. 91 416 23 22
•• Sprzedam rower dziecięcy 5-8 lat, Trek MT60, aluminiowa rama, terenowe opony 20, osprzęt shimano,
regulowana wysokość i kąt kierownicy, amortyzatory. Cena 350 zł. Tel. 604 088 805
•• Sprzedam za złotówkę używany, sprawny tapczan w
kolorze łagodnej zieleni z drobnymi wzorkami. Tel.
608 254 778
•• Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów.
Tel. 603 421 366
•• Sprzedam łódź kabinową z silnikiem 115 KM. Tel. 600
986 425
•• Sprzedam tanio akordeon 80 basów. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana, z
otworami w wannie, rozm. 140x70 cm. Tel. 723 865
548
•• Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm.
160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową z 2
lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki 30x35x160
biały wysoki połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę. Odbiór własny. Tel.
502 263 521
•• Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w
Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210.
Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01
po godz. 16
•• Sprzedam router internetowy TP Link. Tel. 696 068
527
•• Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburtowym
Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772
•• WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa (nierozkładana), 2 fotele (szerokie), kremowa skóra, używany, stan bardzo dobry, cena 1500 zł. Tel. 500 075 664
•• Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie (zakupiony rok temu), damsko-męski (kolor niebieski).
Cena 300 zł. Tel. 608 252 945
•• Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap kuchenny.
ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818

•• Sprzedam kosiarki, pompy, odkurzacze do liści. Stan
b. dobry, moc kosiarek od 1000 W do 1600 W. Ceny
już od 100 zł. Wiadomość Gryfino tel. 60 25 777 56
•• Sprzedam piec wszystkopalny z zasobnikiem, moc
20 kW, stan bdb, mało używany. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam butle CO2, różne wielkości i pojemności.
Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam komplet wypoczynkowy 3, 2 i 1. Stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam lodówkę Samsung side-by-side, używana, stan dobry. Tel. 507 24 13 11
•• Sprzedam jacht - 11x3x 1,1 - żaglowo-motorowy,
stalowy, autopilot navi., silnik Yanmar 20 KW. Cena
31 tys. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459
•• Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłosowy, 72
basy, ciemnozielony, w bardzo dobrym stanie. Cena
1000 zł. Tel. 502 998 693
•• Sprzedam rower szosowy Triban 500 B’tween w idealnym stanie, rozmiar XL. zakupiony pół roku temu.
Cena do negocjacji. Tel. 694 161 215
•• Sprzedam ciągnik fiat 90 kw w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia. 724 049 451
•• Oddam kwiat doniczkowy - agawę. Tel. 888 740 876
•• Sprzedam lodówkę, duża, używana - 300 zł; Klatki
dla królików szt. - 5 - 150 zł. Tel. 508 106 461
•• Sprzedam okno dwuskrzydłowe, kolor ciemny
orzech, 147x148. Cena 200 zł. Tel. 725 296 147, 725
397 785
•• Sprzedam wyposażenie domu - meble, sprzęt AGD,
RTV i inne. Tel. 513 814 085
•• Sprzedam boks wędkarski 26 m kw. Cena 49 tys. Tel.
508 537 642
•• Sprzedam tanio meble do 2 pokoi i dywany 100%
wełna. Tel. 91 416 22 54
•• Sprzedam 6 szt. Toi Toi na przystani wędkarskiej koło
Laguny. Stan idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 505
719 178
•• Sprzedam używane antyki. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę. Tel. 91 415
22 22
RÓŻNE – KUPNO
•• Kupię kontenery samochodowe 13 m na 6-8 m. Tel.
783 415 222
•• Kupię stare belki z rozbiórki w dobrym stanie.
Przekrój 25x20 lub podobny. Gryfino, Banie i okolica. Tel. 690 240 241
•• Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską. Tel.
790 716 816
•• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
•• Kupię kostkę brukową używaną wys. 6 cm, obrzeża.
Tel 601 715 764
•• Kupię kuchnię gazową do 200 zł. Tel. 501 416 299
•• Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową w dobrym stanie. Tel. 690 240 241
•• Kupię kontenery wszelakie. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790 716 816
•• Kupię kontener z rynku. Tel. 509 733 999

DYŻURY APTEK
2.06. Apteka Muszkieter 			 ul. 9 Maja 14
13.06. Apteka Gryfińska 			 ul. Piastów 8
14.06. Apteka Dr.Max 			 ul. B. Chrobrego 30
15.06 Apteka Cefarm 			 ul. Grunwaldzka 6
16.06. Apteka Centrum Zdrowia 		 ul. Niepodległości 28
17.06 Apteka Gemini 			 ul. 1 Maja 15g
18.06. Apteka w Galerii 			 ul. Flisacza 63
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

PUP INFORMUJE
POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE
DYSPONUJE NASTĘPUJĄCYMI OFERTAMI PRACY:

1. Asystent/-ka ds pozyskiwania spraw z powiatu gryfińskiego,
2. Elektryk – praca Gryfino
3. Fizjoterapeuta- praca Swochowo
4. Kelner- praca Gryfino
5. Kierownik biura zarządcy nieruchomości – praca Gryfino
6. Kontroler jakości -praca Gryfino
7. Młodszy doradca klienta – praca Gryfino
8. Monter konstrukcji stalowych – praca Nowe Czarnowo
9. Pracownik sklepu- praca Gryfino
10. Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
11. Szwaczka- praca Gryfino
12. Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Gardno, Lubanowo, Stare
Czarnowo
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200 tys. firm z Pomorza Zachodniego czeka na otwarcie granic

Marszałek Olgierd Geblewicz
pyta premiera kiedy to nastąpi?
Los ponad 200 tysięcy firm w regionie zależy bezpośrednio lub pośrednio od przywrócenia ruchu granicznego. Na terenie powiatu gryfińskiego, który graniczy z Niemcami na długości niemal 70 km i gdzie do pandemii czynne były cztery przejścia graniczne, czynne jest
obecnie tylko jedno - w Krajniku Dolnym.
Nadal nieczynne są w Osinowie Dolnym i Gryfinie –
Mescherin. Nie pływa też na
drugą stronę Odry prom w
Gozdowicach.
Przygraniczne stacje paliw, fryzjerzy i
drobni handlowcy pracujący
na targowiskach znaleźli się
w tragicznej sytuacji finansowej. Nic dziwnego więc, że
protestują. W ocenie marszałka Olgierda Geblewicza bez
czytelnej „mapy drogowej” w
kwestii otwarcia granic nie
jest możliwe dalsze łagodzenie
napięć społecznych w regionie. Marszałek, w specjalnym
liście do premiera, apeluje
o jak najszybsze podanie do
publicznej wiadomości daty
przywrócenia regularnego ruchu granicznego.
- Zwracam się do Pana jako
gospodarz regionu, który ze
względu na swoją specyfikę ponosi olbrzymie koszty, materialne i wizerunkowe, związane z
epidemią Covid-19. Nasze szczególne uwarunkowania wiążą się
z faktem, iż nie tylko jesteśmy
regionem przygranicznym, ale
dodatkowo – w odróżnieniu od
bardziej uprzemysłowionego południa Polski – turystyka jest jednym z najważniejszych motorów
gospodarki Pomorza Zachodniego – pisze marszałek Olgierd
Geblewicz w liście do premiera
Mateusza Morawieckiego.
Źle jest na Wybrzeżu
U nas turyści z Niemiec to
głównie dalekie spacery i zakupy oraz rosnąca powoli turystyka jachtowa. Niestety nabrzeże
w Gryfinie w tym sezonie świeci pustkami. W złej sytuacji są
także znane nadmorskie miejscowości, jak Świnoujście czy
Kołobrzeg: przez lata pracowały
na uznanie turystów zagranicznych, tymczasem ich marka jest
dziś zagrożona. Utrata zaś w
nadchodzącym sezonie klientów z Niemiec czy Skandynawii
może sprawić, że wiele hoteli i
pensjonatów nie doczeka kolejnych wakacji. Zależność Pomorza Zachodniego od ruchu
granicznego widać nie tylko w
branży turystycznej. Również
w handlu przygranicznym, któwww.7dnigryfina.pl

Marszałek Olgierd Geblewicz na wspólny apelu o otwarciu granic
rego olbrzymie znaczenie jest również dla Pomorza Zachodnieodczuwalne m.in. dla gospo- go. Ponad 30% naszego eksportu
darki Świnoujścia czy Cedyni, trafia bezpośrednio za naszą zaale także dla stolicy regionu – chodnią granicę. Napięcie mieszSzczecina. Ruch transgraniczny kańców rośnie, rośnie frustracja
odgrywa znaczącą rolę także w przedsiębiorców, dochodzi do
sferze usług.
protestów na granicy. Apeluję o

- W pełni rozumiemy, to co
się wydarzyło, ale mamy świadomość, że w chwili obecnej po
obu stronach granicy sytuacja się
mocno ustabilizowała. Dobrym
ruchem było odmrożenie granicy
dla pracowników transgranicznych, ale powinniśmy znać cały
szczegółowy plan, mapę drogową dochodzenia do pełnego
otwarcia. Rząd powinien podjąć
działania, by uruchomić kolejne
przejścia graniczne, takie jak to,
w Rosówku – wyjaśniał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

ruchu turystycznego przygranicznego zważywszy, że w Meklemburgii Pomorzu Przednim
oraz Brandenburgii ilość aktywnych chorych jest bardzo
niewielka. W końcu, potrzebna
jest wiedza, kiedy i na jakich
zasadach będzie w pełni odmrażana granica polsko-niemiecka.
Na te informacje czekają samorządowcy, ale i przedsiębiorcy z
sektora handlu czy usług, którzy
muszą się przygotować do nowych obostrzeń.
- Zdajemy sobie sprawę jakie
problemy przeniosło zamknięcie granic. Wielu pracowników
musi nadkładać kilometrów,
by przekraczać jedyne przejście
graniczne. Sytuacja nie będzie
dobra, dopóki małe przejścia są
zamknięte. Mamy nadzieję, że to
się szybko zmieni, wspieramy te
dążenia – powiedziała dr Jutta
Jahns-Böhm, Sekretarz Stanu i
Pełnomocnik Kraju Związkowego Brandenburgia przy Rządzie
Federalnym.
- Podejmuję tę inicjatywę, która
wyszła od Ciebie marszałku Olgierdzie i którą kierujemy do naszych rządów. Ten czas pandemii
pokazał, że tylko wspólnie jako
Europejczycy możemy sobie poradzić w tym trudnym czasie. To

Przejście Gryfino - Mescherin w dniu 3 czerwca.
Specyfika gospodarki
województwa
Mało kto w Polsce wie, że
prawie 97 proc. przedsiębiorstw
działających w zachodniopomorskiem to mikro, małe i średnie firmy - łącznie to ponad 200
tys. podmiotów. Dla znacznej
części z nich, przedłużający się
okres zamknięcia granic utrudnia lub wręcz uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Dla niektórych przedsiębiorstw zamknięta granica
może skutkować bankructwem.
- Zamknięta granica tak naprawdę dotyka wszystkich, którzy świadczą usługi na rzecz
klientów niemieckich, ze Skandynawii. Przypomnę tylko, że rynek
niemiecki jest najważniejszym
rynkiem eksportowym dla Polski,

czytelną mapę drogową, czas już
powiedzieć, kiedy zostaną otwarte granice – podkreśla marszałek
Olgierd Geblewicz.
Niemcy też proszą!
Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz po stronie polskiej, a
po stronie niemieckiej sekretarze stanu Patrick Dahlemann z
Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz dr Jutta Jahns-Böhm
z Brandenburgii, zaapelowali do
rządów polskiego i niemieckiego o wypracowanie rozwiązań
dla pogranicza. Potrzebna jest
mapa drogowa, konkretne daty
otwarcia granic oraz procedury
bezpieczeństwa. Do spotkania
doszło na zamkniętej dla ruchu
granicy w Rosówku.

Wspólny apel o otwarcie granic
Otworzyć małe przejścia!
W ocenie marszałka konieczne jest jak najszybsze otwarcie
małych przejść granicznych dla
pracowników transgranicznych,
tak by Ci nie musieli każdego
dnia pokonywać kilkudziesięciu
kilometrów w drodze do pracy.
Bo w najbliższej okolicy Gryfina
nadal otwarte są tylko Krajnik i
Kołbaskowo. Potrzebne są również pilne działania dla małego

dobry przykład jak takie sytuacje
pokonywać – mówił Patrick Dahlemann, Parlamentarny Sekretarz
Stanu ds. Pomorza Przedniego.
Zarówno marszałek Olgierd
Geblewicz jak i przedstawiciele
Brandenburgii oraz Meklemburgi Pomorza Przedniego
skierują do rządów polskiego i
niemieckiego specjalne listy z
apelem o jak najszybsze podjęcie powyższych działań.
rRK
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